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Проект 

Порядок денний 

засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності 

16 вересня 2020 р. о 15 год. 00 хв. 

вул. Садова, 3 “а”, кабінет 727 (зал засідань) 

1. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, 

підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство 

України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію 

актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких 

документів» (реєстр. № 3946), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет 

головний.  Перше читання. 

Доповідає: Заступник Міністра внутрішніх справ України Геращенко Антон 

Юрійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

 Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

  

 

 2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо перейменування Фонду соціального 

захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у 

сфері соціального захисту осіб з інвалідністю» (реєстр. № 3965), поданий 

Кабінетом Міністрів України. Комітет головний.  Перше читання. 

 

Доповідає: Міністр соціальної політики Лазебна Марина Володимирівна. 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник Вячеслав Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Миколюк О.О.  

 

   3. Про проекти законів України: 

 - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України 

(реєстр.№ 3959), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., 

Василевською-Смаглюк О.М. Комітет головний. Перше читання.  

 - про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства 

щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України 

(реєстр.№ 3959-1), поданий народними депутатами України Іонушасом С.К., 

Неклюдовим В.М. та іншими народними депутатами України. Комітет 

головний. Перше читання.  

 

Доповідають: народні депутати України - Василевська – Смаглюк Ольга 

Михайлівна, Іонушас Сергій Костянтинович 

Співдоповідає: заступник Голови Комітету – Павлюк Максим Васильович 
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 Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

 4. Про проекти законів України: 

 - про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а), поданий 

народними депутатами України Іонушасом С.К., Неклюдовим В.М. та іншими 

Комітет головний. Перше читання.  

 - про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а-1), 

поданий народними депутатами України Павлюком М.В., Медяником В.А. 

Комітет головний. Перше читання.  

 - про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у 

частині забезпечення реалізації функцій прокуратури (реєстр.№ 3009а-2), 

поданий народним депутатом України Мамкою Г.М. Комітет головний. Перше 

читання. 

 Доповідають: народні депутати України – Іонушас Сергій Костянтинович, 

Павлюк Максим Васильович, Мамка Григорій Миколайович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Яцик Юлія Григорівна 

 Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Карчемська Т.М. 

 

 

 5. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відповідальності за незаконне поводження із спеціальними 

технічними засобами негласного отримання інформації» (реєстр. № 2578), 

поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г. Комітет головний. 

Перше читання.  

 

Доповідає: народний депутат України – Арахамія Давид Георгійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Бакумов Олександр Сергійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Грицак П.А. 

 

 

 6. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

Національну поліцію" (щодо вдосконалення діяльності поліцейських комісій)» 

(реєстр. № 3722), поданий народним депутатом України Осадчуком А.П. 

Комітет головний. Перше читання.  

 

Доповідає: народний депутат України Осадчук Андрій Петрович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Алєксєєв Сергій Олегович 

    Супроводження матеріалів – заст. керівника секретаріату Баранець В.А. 

  

 

 7. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо посилення адміністративної 
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відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-

рятувальних служб, спеціалізованому санітарному транспорту бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції) (реєстр.№ 2787), 

поданий народним депутатом України Беленюком Ж.В. Комітет головний. 

Перше читання.  

Доповідає: народний депутат України Беленюк Жан Венсанович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник Вячеслав Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

  

 

 8. Про проект Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих 

актів (щодо посилення охорони природних об'єктів від пожеж)» (реєстр.№ 3439), 

поданий народним депутатом України Кузьміних С.В. Комітет головний. 

Перше читання. Виноситься вдруге.   

  

Доповідає: народний депутат України - Кузьміних Сергій Володимирович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

 

 9. Про проект Закону України «Про  внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо звільнення від адміністративної 

відповідальності осіб за несвоєчасне подання заяви про державну реєстрацію 

народження дитини, яка народилась на тимчасово окупованих територіях 

України)» (реєстр.№ 3714), поданий народним депутатом Лубінцем Д.В. 

Комітет головний. Перше читання. Виноситься вдруге.   

 

Доповідає: народний депутат України - Лубінець Дмитро Валерійович 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник В’ячеслав Анатолійович 

 Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

 

 10. Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, 

спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення вимог щодо охорони 

середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та 

схрещування диких тварин» (реєстр. № 3351), поданий народним депутатом 

України Бардіною М.О. Комітет головний. Перше читання. Виноситься 

втретє.   

  

Доповідає: народний депутат України Бардіна Марина Олегівна 

Співдоповідає: голова підкомітету – Медяник Вячеслав Анатолійович 

    Супроводження матеріалів – головний консультант Плужник Л.М. 

 

11. Про проекти законів для включення до порядку денного четвертої 

сесії Верховної Ради України IX скликання: 
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- про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо 

підвищення соціального захисту поліцейських та членів їх сімей, а також 

відновлення пільг для колишніх міліціонерів та членів їх сімей (реєстр. № 4044); 

- про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з 

прав людини (реєстр. № 4049); 

- про внесення змін до Кримінального Кодексу України щодо захисту 

пам'ятників (монументів), а також пам'яток історії та культури (реєстр. № 4052); 

- про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" 

та Закону України "Про державну службу" щодо приведення деяких положень у 

відповідність до Конституції України (реєстр. № 4053). 

 

12. Різне. 


